Een unieke ervaring in Gambia
In de maand januari heb ik een maand vrijligerswerk gedaan in
Gambia.
Dit deed ik via de organisatie "Travel2connect".
Travel2connect biedt vele mogelijkheden om het land te leren
kennen. Een daarvan is een verblijf in een authentiek dorpje.
Dit is zoveel mooier en geeft meer voldoening dan een vakantie in
een 5-sterren resort aan de toeristische kuststrook.
U draagt direct bij aan de ontwikkeling van het land.
Voor meer informatie zie de tekst van "Travel2connect".

Ben je op zoek naar een boeiend avontuur in Afrika en wil je een steentje bijdragen aan een
betere wereld? Dan biedt Travel2Connect jou een unieke, inspirerende en leerzame ervaring
in Gambia. Je kunt kiezen voor vrijwilligerswerk, een stage, lokaal verblijf, culturele
workshops, excursies of een combinatie hiervan. Omdat je deel uitmaakt van het dagelijks
leven van de lokale bevolking leer je de cultuur van binnenuit écht kennen.
Travel2Connect biedt je de volgende mogelijkheden:
Betrouwbare lokale projecten waar je kunt werken als vrijwilliger of stagiair.
Kleine lokale accommodaties waar je kunt verblijven.
Culturele workshops of activiteiten.
Interessante excursies.
Ons aanbod kan naar jouw persoonlijke wensen los of gecombineerd geboekt worden. Of
het nu gaat om vrijwilligerswerk, een stage, workshops, een lokaal verblijf, excursies of een
rondreis.
Travel2Connect heeft een iets andere intentie dan de meeste reisorganisaties die een
aanbod hebben in Gambia. Travel2Connect wil vooral een unieke reiservaring bieden door
je van heel dichtbij te betrekken bij het leven van de lokale bevolking waardoor er
cultuuruitwisseling plaatsvindt. Je wordt in de gelegenheid gesteld om je te verbinden met de
gewoonten, de traditionele cultuur, rituelen en wijsheid.
Omdat je betaalt voor de accommodatie, maaltijden, vervoer, workshops naar keuze etc. kan
het lokale personeel dat jouw verblijf tot een onvergetelijke ervaring maakt een inkomen
verdienen. Travel2Connect betaalt deze medewerkers een eerlijke vergoeding.
Op deze manier draag je direct bij aan de ontwikkeling van mensen in een derdewereldland
waar de werkeloosheid groot is.
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Travel2Connect is een kleine organisatie, waardoor er tijd is voor persoonlijke begeleiding
en maatwerk.
We bieden maatwerk voor:
Scholen (15-, 16-, 17-jarigen onder begeleiding).
Jongeren individueel (vrijwilligerswerk/stage vanaf 18 jaar).
Individuen, alleen of met partner.
Gezinnen met kinderen.
50-Plussers.
Professionals.

Voor meer informatie:

Petra van den Heuvel
Albertlaan 16-315
6029 PN Sterksel
Tel. 06-42794428 of 00220-7961867
info@travel2connect.nl
www.travel2connect.nl
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